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Cerimônia reinaugura Quadra ABM
Em uma bela solenidade no dia 30 de
novembro de 2018, foi reinaugurada a
Quadra “ABM” - Aramita Bastos Machado, no bairro Parque da Nascente. O Coral
Sol Maior, do CCI (Centro de Convivência do Idoso), executou o Hino Nacional
e a Valsa de Santa Rita (Hino de Cássia),
além de outras melodias. A reinauguração
da quadra foi feita pela Prefeitura com as
presenças do deputado estadual Cássio Soares e o prefeito Marco Leandro Almeida
Arantes/Kito Arantes. Oito dos nove vereadores marcaram presença, assim como
representantes do SEMPRE, da Polícia
Militar, Instituto de São Vicente de Paulo,
dentre outras entidades.
O primeiro a discursar foi o secretário
de Esporte, Cultura e Patrimônio Histórico, José Augusto Tambini Pinto/Putika,
que falou sobre a importância da prática de
esportes na educação. Depois foi a vez de
Cássio Soares falar. O deputado agradeceu
a comunidade e explicou a importância da
obra. “Mas hoje ela está aí e é de vocês.
Usem-na e zelem por ela”, comentou.
Discursos
O prefeito Kito Arantes também explicou a burocracia para justificar o atraso,
agradeceu ao ex-secretário de Gestão de
Projetos da Prefeitura, José Carlos Ferreira, e a engenheira Luiza Parreira Izidoro,
secretária de Obras, Infraestrutura e Meio

Ambiente, pelo empenho no trabalho.
Kito pediu a Cássio ajuda para conseguir
verba para a reforma da antiga cadeia
velha a fim de abrigar a sede da Câmara
Municipal, e, assim, economizar para os
cofres municipais. Cássio Soares disse que
vai envidar esforços para conseguir os recursos. “O recurso da quadra foi indicado
e aplicado de maneira correta, pois se trata
de recurso público”, disse em um trecho de
seu discurso.
Na cerimônia, o filho de D. Aramita,
Dinaldo Machado, representou a família
e ajudou a descerrar a placa de reinauguração. O mesmo aconteceu com Israel,

morador da comunidade e que reivindicou
muito a reforma.
A obra
A reforma da Quadra ABM, localizada na Rua Esmeralda, no bairro Parque da
Nascente, foi reformada com recurso de
emenda parlamentar indicada por Cássio
Soares, no valor de R$ 114.812,14. A primeira parte da obra foi entregue no dia 18
de julho de 2017, ou seja, os itens contemplados pelo projeto licitados foram concluídos.
Porém, com o intuito de implementar melhorias ao projeto, a Prefeitura viu
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Alunos da zona rural se formam pelo PROGEA

Alunos das escolas municipais rurais
Jerônimo Taveira e Itambé completaram
o PROGEA (Programa de Educação Ambiental). Um programa desenvolvido em
parceria com a Polícia Militar Ambiental e Secretaria Municipal de Educação.
Foi desenvolvido nas turmas de quartos e
quintos anos das turmas citadas. O programa em Cássia é coordenado pelo cabo
Rubens. Durante todo o ano ele visitou
semanalmente as escolas levando a mensagem do programa e a conscientização
de preservação do meio ambiente.
Além das aulas teóricas, houve tam-

bém aulas práticas, formação de clubinho
do PROGEA, visita ao gabinete do prefeito com reivindicações e plantações de
mudas representativas. Os alunos da Escola Municipal Jerônimo Taveira foram
acompanhados em todas as aulas pelas
professoras Ana Marta e Regina Célia, e
a da Escola Itambé pelas professoras Fabiana e Elianai.
A cerimônia de formatura da Jerônimo Taveira, no dia 21 de novembro,
contou com a presença dos policiais militares, vereadores, professores da escola
e comunidade escolar. Na Itambé acon-

como necessária melhorar a parte elétrica
da quadra, visto que quando o recurso foi
liberado para o início das obras, a parte
elétrica já estava muito precária, necessitando de uma maior atenção, além dos materiais e serviços que já foram executados
na reforma, como lâmpadas, disjuntores,
cabos, eletrodutos e o novo quadro de distribuição.
Além dessa melhoria, optou-se também
por passar verniz acrílico na parte interna
– incluindo piso da quadra esportiva – e
parte externa, a fim de proteger a pintura
em látex, evitando danos.
Foi lembrado que a obra foi executada
e recursos na ordem de R$ 30 mil foram
economizados, fato raro na administração
pública. A liberação deste recurso foi efetuada após comprovação de sua utilização
na parte elétrica. Havia duas opções: inaugurar durante o período pré-eleitoral ou
esperar. A opção foi pela racionalidade de
gestão pública. “Obtivemos o recurso e só
agora conseguimos inaugurar. Respeito ao
dinheiro público”, disse o prefeito de Cássia.
Portanto, todas as etapas da reforma foram finalizadas em agosto de 2018, sendo a
quadra aberta para atividades no início de
novembro de 2018, ficando um funcionário
no local para limpeza e demais atividades,
das 16h às 22h, durante toda a semana.

teceu o mesmo, só que no dia 30 de novembro.
Todos os alunos receberam o seu certificado, carteirinha de colaborador com
o meio ambiente e uma camiseta do programa. O Clubinho do PROGEA, de
cada uma das escolas, além do certificados, os alunos receberam uma medalha.
Os alunos das duas escolas presentearam
o coordenador Rubinho pela disponibilidade e alegria levados ao programa.
Ao final, foi servido um lanche comunitário em que os pais colaboraram com
quitutes deliciosos.

No dia 21 de dezembro, a Prefeitura
instalou sete contêineres, para depósito de lixo úmido e não-úmido, através
da Secretaria de Obras, Infraestrutura e
Meio Ambiente, em conjunto com o CODEMA (Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente), dentro
do Programa Municipal de Preservação
do Meio Ambiente “PreservAÇÃO”.
Os contêineres estão na Praça Barão de
Cambuí, Rodoviária, Hospital e Praça
Daniel Puntel (Pracinha da Rádio). É
importante que toda a população e empresários se conscientizem da necessidade
de jogar o lixo de sua casa ou comércio
dentro dos contêineres, contribuindo
para que o mesmo fique adequadamente
acondicionado aguardando a coleta. Os
caminhões de coleta continuarão a passar
normalmente nos horários programados.
As ações do “PreservAÇÃO” serão implantadas até o final de 2019. As demais
ações são arborização urbana (conservação e plantio), Coleta Seletiva e Reciclagem; Revitalização de Praças e Programa
“Adote uma Praça”, conservação de áreas
urbanas e iniciativa de logística reversa
(área da logística com foco no retorno
de matérias já utilizados para o processo
produtivo, visando o reaproveitamento
ou descarte apropriado de materiais e a
preservação ambiental).
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Defensoria Pública e Prefeitura realizam Casamento Comunitário

Os casais após a cerimônia do casamento civil

Onze casais cassienses realizaram o sonho
do matrimônio religioso no dia14 de dezembro, em cerimônia na Quadra do Cantagalo, às
19h30. O culto ecumênico do Casamento Comunitário realizado em parceria da Defensoria
Pública de Cássia com a Prefeitura Municipal
e a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Habitação foi emocionante e muito bem organizado.
A Defensoria Pública começou a realizar
casamentos comunitários em 2010, em parceria com a Prefeitura. Foram realizados, naquele
ano, 12 casamentos civis. A segunda edição
ocorreu em 2015, em parceria da Defensoria
com a Câmara, e desta vez foram 10 casais. Em
2018, a parceria voltou a ser com a Prefeitura.
O casamento civil foi realizado antes.
Os casamentos são gratuitos, para pessoas reconhecidamente hipossuficientes. Neste
critério se encaixam casais cuja renda familiar
seja igual ou inferior a três salários mínimos.

Além do critério econômico, os casais devem
morar juntos, como entidade familiar, há pelo
menos dois anos, o que demonstra a finalidade
de construção e manutenção da família. O valor de um casamento é de cerca de R$ 600, o
que pode onerar famílias de baixa renda.
Edições
Na primeira edição, o projeto foi batizado
de “Felizes para sempre”. “Não que o casamento seja um mar de rosas, ou que os casais não
tenham problemas, mas acreditamos que quem
se casa o faz por amor, e que devemos lutar
para que o ‘felizes para sempre’ se concretize”,
disse a defensora pública Ariadne Fernanda de
Faria e S.Ramos.
O projeto é realizado em várias comarcas,
mas não simultaneamente, e sim no decorrer
do ano, mas não é um projeto estadual e sim
de cada comarca em separado.

A certidão
A Certidão de Casamento foi entregue aos
casais no dia do casamento civil e no dia da
recepção a Defensoria preparou uma lembrancinha especial para os noivos.
A Defensoria realizou um pré-cadastro para
levantar o número de interessados, divulgado
em igrejas e centros comunitários. De início,
18 casais se cadastraram, mas, após o cadastro
inicial, alguns deles desistiram, por não se enquadrarem nos requisitos ou por desinteresse,
ficando apenas os onze que já foram habilitados.
Pré-cadastro
O pré cadastro começou em setembro de
2018. Após a finalização do cadastro inicial,
a Defensoria Pública acionou todos os casais
para colheita dos documentos e preenchimento de ficha de inscrição com dados completos.
Os preparativos duraram dois meses.

“O lado social do projeto é amplo, pois a
família, em qualquer de suas formas, é a base
da sociedade. Somente através da família podemos mudar este quadro assustador que vemos hoje no país, em que as pessoas parecem se
odiar e tornaram-se beligerantes, uma família
estruturada, não só legalmente, mas com pessoas que se amam, vão educar os filhos com
amor, e a educação é exemplo, o amor é exemplo e além disto, contagia quem vive dele, por
isto, desejo aos casais e a todos os cassienses
um “felizes para sempre”, comentou a defensora.
Para o prefeito Kito Arantes, a parceria
representa muito. “Trabalho em parceria sempre traduz em um melhor serviço para a comunidade. Quero agradecer ao Vereador Jezer
que,desde o inicio do nosso mandato, tem se
esforçado para concretizar esta ideia. Uma
vida longa dentro de um longo casamento. Felicidade a todos”, disse.

Alunos da rede municipal terão aula de inglês em 2019
Os alunos das escolas municipais terão
uma surpresa: eles aprenderão também a
Língua Inglesa. O conteúdo já faz parte das
apostilas do Sistema de Ensino Aprende
Brasil, da Editora Positivo. O projeto de
colocar em prática vem desde o ano passado. “Os próprios alunos se interessaram.
Hoje em dia, aprender uma segunda língua,
e o Inglês é universal, é fundamental. Resolvemos colocar o projeto para funcionar
no ano que vem”, conta Ieda Cristina de
Paula, coordenadora da Seção de Ensino da

Secretaria Municipal de Educação.
Implantar o Inglês no currículo escolar
não custará nada ao município. A professora Edlani Cristina da Silva, que pertence ao
quadro de servidores da educação, é quem
ficará responsável por ministrar as aulas
uma vez por semana em cada uma das escolas. Edilani ministrava aulas na Escola Municipal Allan Kardec e foi designada para a
função. Formada em Letras com habilitação em Inglês, estudou por quatro anos no
CCAA e fez pós-graduação na Finon.

Ela está entusiasmada com o desafio que
tem pela frente. “Eles (os alunos) terão noções de Inglês para usar no dia a dia e já
sairão para as próximas etapas bem mais
preparados para continuarem nos seus conhecimentos da língua” contou.
As aulas serão para o 2º ao 5º ano, ou
seja, para alunos de 7 a 10 anos, nas escolas
municipais Allan Kardec, João Carlos Salgado e escolas municipais rurais Jerônimo
Taveira e Itambé.
“O sonho hoje se torna realidade. Ter à

nossa disposição o conhecimento e desejo
da professora Edilani, um material de ótima
qualidade e alunos entusiasmados, tornará
nosso projeto um sucesso. Com certeza é
um marco na história da rede municipal de
ensino, que só tem a crescer”, disse Jonas
Cunha, secretário municipal de Educação.
“Ter a oportunidade de aprender um outro
idioma na tenra idade é ideal para formação educacional e permite que as crianças
tenham maior percepção do mundo”, comentou o prefeito Kito Arantes.

Olga Bastos recebe título de cidadã passense
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No dia 22 de novembro de 2018, em uma
concorrida cerimônia na Câmara de Passos, a
cassiense Olga Aparecida Borges Bastos de Oliveira, a Olga Bastos, recebeu o título de Cidadã Honorária da Câmara Municipal de Passos.
O prefeito Kito Arantes prestigiou a cerimônia
da justa homenagem à ilustre cassiense. Foram
12 pessoas que receberam o título honorário de
Cidadão Passense e quatro foram condecoradas
com medalha do Mérito Legislativo.
Natural de Cássia, em 03/10/1960, Olga é
filha de Valdemar de Bastos e Rita de Cassia
Borges Bastos. É formada em Serviço Social pela
ULBRA e em Recursos Humanos pela UNIFRAN. Tem pós-graduação em Gestão Pública
pela UFSCAR, em Serviços Públicos pelo Instituto Federal do Paraná, em Direito Público Pela
Faculdade Finom, em Psicologia Organizacional
pela UNIFRAN, em Psicopedagogia Clínica
Institucional e Organizacional pela Finom e especialização em Sistema Único da Assistência
Social – SUASpela Faculdade Pitágoras. Possui
habilitação profissional técnica no eixo tecnológico de Gestão em Serviços Públicos pelo IFSUL.

pal de Claraval, Secretária de Desenvolvimento
Social e Habitação na Prefeitura Municipal de
Cássia, Diretora Regional na SEDESE – MG em
Passos e assessora parlamentar na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais junto ao Deputado
Cássio Soares.
É integrante do Movimento Conexão, oriundo do Programa Lider,realizado pelo Sebrae em
prol do Desenvolvimento Regional e que a partir deste participa da implementação de vários
projetos na atual gestão municipal. Participou
da elaboração do Plano de Governo e da equipe
de transição da atual gestão municipal de Passos
(2017-2010).

Carreira
Ocupou diversos cargos públicos como: Secretária de Ação Social na Prefeitura Munici-

Condecorações
Já recebeu condecorações como: a Medalha
Desembargador Hélio Costa pelo Tribunal de

Junto com autoridades, Olga Bastos exibe o seu diploma de Cidadã Passense

Justiça de Minas Gerais, indicada pela Comissão
Especial da Comarca de Minas Gerais (2011), a
condecoração pela Prefeitura de Cássia pelo trabalho social, pelo comprometimento com a humanização das relações (2011), a Condecoração
pela Policia Militar pelo apoio no Projeto Garotos da Paz (2011) e a condecoração pela Policia
Militar pela dedicação ao Programa Educacional
de Resistência às Drogas (PROERD) (2012).
Está em Passos prestando serviços à comunidade desde 2012, quando assumiu a direção da
regional da SEDESE por 2 anos e, posteriormente, como assessora no escritório do Deputado
Estadual Cassio Soares também por 2 anos. Em
2017, foi convidada pelo atual Prefeito de Passos, Carlos Renato Lima Reis, a assumir o cargo
de Chefe de Gabinete de seu mandato, o qual
ocupa até o presente momento.
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Cassiense “de coração” desenvolve máscaras de heróis
que ajudam crianças em sessões de radioterapia
Um trabalho que tem chamado a
atenção no Hospital de Câncer de
Barretos, o Hospital do Amor, tem a
mão de uma cassiense “de coração”. As
crianças que estão em tratamento na
instituição de saúde testaram e aprovaram uma nova técnica para minimizar
o medo e o desconforto nas sessões de
radioterapia. A ideia partiu da densitometrista Rose Marta, que elaborou
máscaras personalizadas e fantasia de
super-herois como Homem Aranha,
Chaves e princesas. A princípio seria de um material importado e o hospital não teve condições de importar,
por isso, Rose Marta resolveu pintar
de guache. A ideia é que as crianças
se sentam fortes e com superpoderes
ao realizar o procedimento. Deu certo.
Com a nova técnica, conta ela, muitos
pacientes não precisam ser anestesiados.
“As criança s ficam bem mais calmas
e evitamos a anestesia, sendo um ganho para o tratamento”. As máscaras

são de material termoplástico e moldável e não são tóxicas. A experiência
não é inédita no Hospital do Amor e
existe em outros lugares, mas a ideia
vale muito e a cassiense de coração está
de parabéns.
Os pais de Marta residem em Cássia,
senhor Cirilo e Dona Lunga, e ela, sempre que pode, vem à cidade. Depois de
nascer em Campinas, a densitometrista
veio criança para Cássia e aqui viveu
até os 20 anos, tendo estudado na Escola Municipal João Carlos Salgado e na
Escola Estadual São Gabriel. Ela viveu
em São Paulo, trabalhou por 4 anos na
Paraíba, até vir para mais perto de casa,
fez estágio no A.C. Camargo e está no
Hospital do Amor desde 2000. O trabalho das máscaras começou em 2016.
No final de novembro ela falou sobre a sua experiência em um congresso
na cidade de Porto Alegre.
Nosso orgulho pelo trabalho da cassiense, que diz amar a cidade em que
foi criada.

ESPORTES

Prefeitura homenageia equipes com
Medalha do Mérito Esportivo

Na noite do dia 13 de dezembro, na Casa
da Cultura, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Patrimônio Histórico homenageou os atletas e equipes que
se destacaram em 2018 com a Medalha do
Mérito Cassiense.
A cerimônia contou com as presenças de
autoridades do município, como o prefeito
Kito Arantes, o presidente eleito da Câmara
para 2019, Luiz Adriano, o juiz de Direito Dr
Roberto Carlos e o vereador Ciro Antônio
de Oliveira Costa. Também compuseram a
mesa de homenagem o secretário de Esporte,
Cultura e Patrimônio Histórico, José Augusto Tambini Pinto/Putika, o presidente do

Conselho Municipal de Esportes Alaor Rodrigues, o presidente do Clube Hípico João
Machado e o presidente da Associação Esportiva Cassiense Danilo Gomes.
Os homenageados da noite foram os
atletas das duas equipes destaques no ano
de 2018, o Clube Hípico de Cássia e o time
SUB-18 da Associação Esportiva Cassiense.
Após a mesa prestar sua homenagem de
forma verbal aos homenageados, foi entregue a cada atleta a medalha do Mérito Esportivo Cassiense e em seguida foi entregue
o troféu para os representantes das duas
equipes homenageadas da noite.

Máscaras têm um efeito psicológico importante nas crianças e evitam anestesias

Cássia implanta programa de
segurança rural gratuito

Em junho de 2018, a Prefeitura de Cássia comprou um software eem novembro de
2018, implantou o programa de segurança
rural Rede de Fazendas Protegidas, idealizado e desenvolvido por uma empresa de georeferenciamento. O programa já existe em
cerca de 200 municípios mineiros. “Temos
que levar a tecnologia inteligente para o
campo no intuito de municiar a nossa Policia Militar com informação relevante e confiável para prevenção e repressão ao crime
que temos sido submetidos nestes últimos
anos. O campo produz riqueza e parte dela
tem de ser revertida em segurança é isto que
estamos fazendo em Cássia”, disse.
A empresa espera que até o final do ano
50% de toda a área rural de Minas Gerais esteja mapeada e integrada ao programa. Dados oficiais da PM comprovam a redução de
até 60% da criminalidade em algumas localidades onde o programa funciona, chegando a 100% em alguns municípios. A Prefeitura investiu R$ 6 mil na disponibilização do
software que será utilizado indefinidamente.
O projeto não se trata de um sistema experimental, mas sim de uma ferramenta já
em consolidada e em uso desde 2012, quando da implantação do piloto no 46º BPM
da Polícia Militar de Minas Gerais no município de Patrocínio (MG), onde teve resultados extraordinariamente na redução e
planejamento do patrulhamento rural. Desde então já implantado e disponibilizado em
mais de 50 municípios.
A justificativa é o crescente número de
crimes rurais, principalmente em uma região
produtora de café, com alto valor de revenda, os produtores estão ficando à mercê dos
bandidos, não pela inoperância da PM, mas
sim pela dificuldade no acesso e atendimen-

to no meio rural, pois, o governo não mantém nem disponibiliza ferramentas para uso
da mesma.
Segundo o comandante da Cia PM de
Cássia, tenente Flávio Maia, o sistema ajuda
na interação entre a Polícia Militar e os moradores da zona rural. “É importante, vã ter o
nosso apoio, é uma ferramenta que facilita e
estreita o relacionamento com a Polícia Militar, facilita a interação, e não existe apenas
a PM, mas outros órgãos que a Prefeitura irá
agregar”, comentou.
Como o programa funciona na prática
A cada produtor rural integrado ao programa é disponibilizado o número código de
sua propriedade. Esse número passa a ser o
endereço da propriedade, pois nele estão localizadas as coordenadas geográficas de sede
de sua propriedade e isso proporcionará o
atendimento por parte da Polícia Militar e/
ou SAMU, ambulância, em menor tempo
devido à utilização de navegação em sistema
de GPS para a localização.
O produtor de Cássia precisa procurar
pela CEARCA (Central de Associações
Comunitárias Rurais de Cássia), EMATER-MG e a própria polícia para receber o seu
código. Depois disso, é disponibilizado para
ele (produtor) a utilização de um APP Earth
Brasil, que pode ser baixado gratuitamente
na PlayStore do celular e que oferece Botão
de Pânico para situações de emergência: pedido de socorro médico ou crime. Quando a
pessoa aperta o botão no aplicativo do celular, a Polícia Militar é acionada e recebe
a localização precisa do chamado instantaneamente.
O produtor não tem nenhum custo para
participar do programa.
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Santuário de Santa Rita é tombado pelo
Conselho do Patrimônio Cultural

No dia 22 de novembro de 2018, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico se
reuniu na Casa da Cultura e deliberou sobre
o tombamento definitivo do Santuário de
Santa Rita de Cássia e do Acervo do Jornal
A Vanguarda, que passam agora a integrar a
lista de patrimônios materiais do município,
juntamente com o prédio da Casa da Cultura
e do prédio da Rádio Cultura. A partir desta proteção, as edificações não podem sofrer
modificações ou serem destruídas, sem que
se consulte antes o Conselho de Patrimônio
Histórico da cidade, estando elas agora protegidas pela Lei 1.453/2010 que estabelece
as normas de proteção do patrimônio cultural de Cássia e pelo artigo 216 da Constituição de 1988. Na ocasião também foi registrado como patrimônio cultural o Coral
dos Pequenos Cantores de Cássia, sendo o
primeiro bem imaterial registrado da cidade.
Todas essas ações fazem parte do programa estadual do ICMS do Patrimônio Cultural, que busca incentivar a preservação do
patrimônio cultural do Estado, por intermédio do repasse de recursos para os municípios que preservam seu patrimônio e suas
referências culturais através de políticas públicas relevantes. De acordo com o IEPHA
(Instituto Estadual do Patrimônio Histórico
e Artístico de Minas Gerais), órgão estadual
responsável pela fiscalização do programa,
ele “estimula as ações de salvaguarda dos
bens protegidos pelos municípios, por meio
do fortalecimento dos setores responsáveis
pelo patrimônio das cidades e de seus respectivos conselhos em uma ação conjunta com

as comunidades locais. Neste ano, além dos
tombamentos e do registro também estão
sendo inventariadas algumas manifestações
culturais e praças da cidade, e atualizadas
mais de 100 fichas de edificações”.
Segundo o administrador paroquial Padre Júlio Agripino, “percebemos a importância do tombamento do Santuário de Santa
Rita de Cássia, em vista de salvaguardar a
sua magnitude, riqueza e beleza, não pura e
simplesmente por questões histórico/culturais, mas, sobretudo por nos ser “a presença do céu na terra”, segundo as palavras do
papa emérito Bento XVI. A maior preocupação da Igreja com relação ao tombamento do Santuário seria quanto a possibilidade
de engessamento litúrgico. Sendo a Sagrada
Liturgia expressão e vivência da fé, faz-se
necessário um ambiente litúrgico que favoreça a experiência do mistério Pascal de
Cristo, por meio das celebrações, dos ritos e
das devoções. Portanto, fizemos o apelo de
que fossem tombadas as pinturas parientais,
forro, pisos, vitrais etc, exceto as imagens
(devido a sua mobilidade em procissões e
missas devocionais) e, especialmente , toda
a parte do presbitério. A equipe responsável pelo tombamento acolheu nosso pedido
sem restrições. Enfim, com o tombamento
do Santuário de Santa Rita de Cássia teremos essa joia preciosa de nossa cidade salvaguardada pela posteridade. Muito mais do
que um patrimônio histórico/cultural, ele é
para todos os cassienses de nascimento e de
coração, patrimônio da nossa fé e da nossa
religiosidade”.

QUALIFICAÇÃO

Secretaria forma quase 100 para
o mercado de trabalho

Quase 100 pessoas estão qualificadas
para entrar no mercado de trabalho. No
dia 29 de novembro de 2018, na Casa da
Cultura, foi a solenidade de diplomação
dos formandos dos cursos ministrados em
2018, oferecidos para o Programa Bolsa
Família, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.
Receberam seus certificados alunos
dos cursos de assistente administrativo,
garçom e garçonete, preparo de bolos e
tortas, preparo de salgados, manicure e
pedicure, design de sobrancelha, unhas
artísticas, corte e costura, pesponto em
calçados e técnicas de maquiagem re-

ceberam seus diplomas das mãos do prefeito Kito Arantes, da vice e secretária
municipal de Desenvolvimento Social e
Habitação, Cida, e do então-presidente
da Câmara Municipal, Ricardo Garcia
Arantes. Também receberam uma homenagem todos os professores que ministraram os cursos.
O evento também teve a palestras
sobre empreendedorismo e falas motivadoras das autoridades. A Sala Mineira
do Empreendedor de Cássia compareceu
para informar aos formandos como eles
podem se formalizar e ganhar mais dinheiro.

Atenção, evite o cancelamento do CNPJ de seu MEI (Microempreededor Individual)
pela Receita Federal, fazendo a sua declaração anual de rendimentos. Procure pela Sala
Mineira do Empreendedor de Cássia, que fica na Prefeitura, e funciona de segunda a sexta,
das 7h às 11h e das 13h às 17h, levando o seu cartão de CNPJ.
A declaração é gratuita. Fazendo a sua declaração, você estará contribuindo para a melhoria da arrecadação do município.

Uma lágrima

Não a contive ao acompanhar a Santa Missa no dia 22, dia de Santa Rita de Cássia,
na minha cidade natal que tem a honra de ostentar seu santo nome.
A igreja lotada, a fé transbordava, ainda que pelo celular, e em férias, confesso que foi
a maior emoção desses dias de justo ócio.
As rosas abençoadas, o padre em estado de graça.
Sentimento ímplantar, aquele mesmo, que às vezes em face das pretensões materiais e
prazeres fugazes, fica escondido, precisando ser acordado, despertado.
Dessa forma, rogo à Santa Rita, que derrame toda a força que tirou de sua honrosa
trajetória humana para nos abençoar.
Para nos ajudar a carregar o fardo sobre os ombros, transbordando em esperança e
leveza espiritual.
Rosalba Garcia Brusiquese

